
Miljøscreening af Lokalplan 666.07 for detailhandel i Vejby



Generel orientering

Denne miljøscreening er udarbejdet af Gribskov Kommune. 

Miljøscreeningen har været i høring hos berørte myndigheder og organisationer. 

I henhold til lov om Miljøvurdering af planer og programmer, har kommunen vurderet, at 

Lokalplan 666.07 for detailhandel i Vejby ikke skal miljøvurderes. 

Afgørelsen er bekendtgjort efter lovens § 4 stk. 4 den xx.xx.201x, og afgørelsen samt selve 

miljøscreeningen kan ses [skriv hvor – henvis eks. til hjemmeside]. 

Afgørelsen har været til høring i XX(relevante myndigheder samt DN), der ikke har haft 

bemærkninger til kommunens afgørelse. Afgørelsen er bekendtgjort på Gribskov Kommunes 

hjemmeside den XX.XX.201X efter lovens § 4, stk. 4. 

Der kan klages over afgørelsen om miljøvurdering til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal 

være skriftlig og sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link

til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 

logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen 

sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 

indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at 

bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet

afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelse af denne afgørelse. 

Yderligere vejledning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 



Screeningsskema til Miljøvurdering

Navn på planen: Lokalplan 666.07 for detailhandel i Vejby

Planens formål og omfang:

Lokalplanens formål er at tilvejebringe det fornødne plangrundlag for en dagligvarebutik på 
1.000 m2 med tilhørende parkeringsanlæg. Området ligger i Vejby, et mindre bysamfund i 
Nordsjælland. 

Lokalplanområdet omfatter matriklerne 47 og 10 ay, Vejby by, Vejby og er på i alt 3.552 m2.

Skal planen miljøvurderes?
Ja

Nej x

Begrundelse / bemærkninger:

Gribskov Kommune vurderer, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med, at 
dagligvarebutikken med de tilhørende funktioner, vareindlevering mv. vurderes at kunne 
indpasses på grunden indenfor de gældende miljøkrav, lovkrav til byggeri mv., og at den derfor
ikke vil medføre væsentlig ulempe eller gene for naboer og det omgivende byområde. 



Indledende screening Ja Nej Bemærkninger

Åbner planen mulighed for 
fremtidige anlægstilladelser til 
projekter, der er omfattet af lovens
(LBK nr. 939 af 03.07.2013) bilag 3
og/eller 4?

x

Lovens bilag 4, nr. 10 b omfatter anlægsarbejder i
byzoner, herunder butikscentre og parkeringspladser.

Det vurderes ikke, at muligheden for en
dagligvarebutik på op til 1.000 m² falder ind under 
denne definition.

Kan planen påvirke et  
internationalt 
naturbeskyttelsesområde 
væsentligt?

x

Fastlægger planen anvendelse af 
mindre områder på lokalt plan eller
indeholder planen kun mindre 
ændringer i gældende plan?

Planen fastlægger anvendelse af et mindre område
på lokalt plan.
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammenlignet 

med, hvis planen ikke gennemføres?
– Hvordan kan denne indvirkning forebygges/ 

undgås/begrænses eller sikres/understøttes 
/forstærkes?

– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, ex. 
andre planer, lovgivning mv. 

– Begrundelse for vurdering
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative 

karakter.
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og

reversibilitet
 

Befolkning og sundhed

Sundhedstilstand 
Påvirkes befolkningens sundhed, vel-
færd, helbred og velbefindende?

x Planen vurderes ikke at have nogen særlig
indflydelse på befolkningens sundhedstilstand.

Svage grupper 
F.eks. handicappede, ældre, børn

x Udearealerne udformes således, at de er 
tilgængelige for ældre og handicappede, ligesom der
etableres handicapparkering.

Friluftsliv/rekreative interesser x Planen får ikke nogen væsentlig indvirkning på
friluftsliv eller rekreative interesser i området.

Begrænsninger og gener overfor 
befolkningen
F.eks. tilgængelighed?

x Der må forventes et vist antal kunder samt 
vareleveringer til butikken på daglig basis, som der 
normalt vil være til en dagligvarebutik af denne 
størrelse. Dette forventes dog ikke at være til 
væsentlig gene eller begrænsning overfor 
befolkningen.

Sikkerhed og tryghed 
Kriminalitet, brand, eksplosion, 
giftpåvirkning

x Planen indeholder ingen særskilte bestemmelser, der
vedrører sikkerhed og tryghed. Det vurderes dog, at
planen ikke medfører nogen særlig øget risiko hvad
dette angår.

Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna)

Dyreliv Påvirkes områdets fauna? x

Planteliv Påvirkes områdets flora? x Planen indeholder bestemmelser om, at den 
eksisterende beplantning på grunden skal 
opretholdes samt at støjhegn skal tilplantes.

Sjældne, udryddelsestruede el. 
fredede dyr, planter el. naturtyper
F.eks. Bilag IV arter, rød-listede arter

x

Natura 2000 områder (EF-Habitat- 
og fuglebeskyttelsesområder)
Sker der aktiviteter i eller i nærheden af
Natura 2000 områder?

x Nærmeste Natura 2000-område er nr. 135 Tisvilde 
Hegn og Melby Overdrev, som planen ikke vil få 
nogen indvirkning på. 

Naturbeskyttelse jf. § 3 x Nærmeste § 3-område er et gadekær i Vejby.
Planen vurderes ikke at få væsentlig indvirkning
på dyre- og planteliv her.

Beskyttelseslinier x Området ligger indenfor kirkebyggelinien på
300 m fra Vejby Kirke. Planen giver ikke mulighed
for at bygge over 8,5 m, hvilket ville kræve en
dispensation fra kirkebyggelinien. Set i forhold til de
eksisterende forhold mellem kirken og planens 
område vurderes planen ikke at forringe oplevelsen 
af eller fra kirken.

Fredning x Vejby Kirkes omgivelse (et bælte på ca. 50 m) er 
fredet, se dog ovenstående.
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammenlignet 

med, hvis planen ikke gennemføres?
– Hvordan kan denne indvirkning forebygges/ 

undgås/begrænses eller sikres/understøttes 
/forstærkes?

– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, ex. 
andre planer, lovgivning mv. 

– Begrundelse for vurdering
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative 

karakter.
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og

reversibilitet
 

Økologisk forbindelse 
Er området udlagt til eller fungerer som 
spredningskorridor for dyr?

x

Skovrejsning/skovnedlæggelse x

Grønne områder
Påvirkes de grønne områder (f.eks. 
parkområder, græsareal, skov, hegn, 
mark) herunder adgangen til disse 
områder?

x Se under Naturbeskyttelse jf. § 3.

Landskab og jordbund

Landskabelig værdi
Påvirkes det billede der kendetegner 
landskabet? Er der særlige 
landskabelige værdier i området?  

x Det vurderes ikke, at dagligvarebutikken får nogen 
væsentlig indvirkning på det omgivende landskab, 
da området er præget af bebyggelse og ikke udgør 
nogen markant landskabstype, som bygningen vil 
bryde afgørende med.

Geologiske særpræg x

Jordforurening x Området er ikke kortlagt som forurenet. Byzonejord 
er dog i udgangspunktet klassificeret som lettere 
forurenet, hvilket betyder, at jord fra anlægarbejder 
er omfattet af jordforureningslovens §50 angående 
anmeldepligt. Som noteret i lokalplanen skal 
registreret forurening straks anmeldes.

Risiko for forurening x Der vurderes ikke at, den fremtidige anvendelse vil
medføre væsentlig risiko for jordforurening.

Jordhåndtering/flytning
Jord ind/ud, terrænregulering ect.

x Planen medfører ikke terrænregulering i området. 

Vand

Overfladevand
Herunder påvirkning af vandløb, vådom-
råder, søer, grøfter og dræn. Afledning 
fra befæstede arealer og tagarealer.

x Overfladevand udledes til kloak. Der forventes ingen
påvirkning af vandløb, søer mv. eller af fortov og 
vejareal. 

Udledning af spildevand x Udledning til spildevand kobles til eksisterende
kloakforsyning.

Grundvandsforhold
F.eks. ændring af grundvandsbeskytten-
de forhold (jordlag, afstand til vandfor-
syningsanlæg, vandboringer mm.)

x Planen ændrer ikke på grundvandsbeskyttende 
forhold

Risiko for forurening af 
grundvandsressourcen
F.eks. nedsivning

x Planen vurderes ikke at medføre potentielle
påvirkninger af grundvandsressourcen.

Luft

Luftforurening 
Støv, vanddamp, aerosoler, lugt mm.?

x Planen vil ikke medføre nogen væsentlig
luftforurening, ligesom der ikke forventes lugtgener
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammenlignet 

med, hvis planen ikke gennemføres?
– Hvordan kan denne indvirkning forebygges/ 

undgås/begrænses eller sikres/understøttes 
/forstærkes?

– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, ex. 
andre planer, lovgivning mv. 

– Begrundelse for vurdering
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative 

karakter.
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og

reversibilitet
 

såfremt affaldshåndtering sker forsvarligt.

Emissioner fra eventuel trafik til og 
fra området 

x Der forventes ingen væsentlig forøgelse af 
emissioner som følge af trafik og varelevering til og 
fra området.

Støj

Støj (både inden- og udendørs) x Det skal med placering og udformning af bygningen 
med indgangsparti, parkering, vareindlevering samt 
tekniske installationer mm. sikres, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj kan overholdes. 
Som en del af forudsætningen herfor er opført en 
støjmur, som planen skal sikre opretholdt. 
Kommunen er ansvarlig for, at støj fra 
minigenbrugsstation overholder grænseværdierne. 

Vibrationer x Planen vurderes ikke at medføre væsentlige
vibrationer fra selve butikken eller den tilhørende
trafik til og fra området.

Trafik

Trafikafvikling/belastning
Påvirkes trafikkens valg af veje, trafik-
mængden eller trafikarter?

x Trafikmængden og belastningen herfra forventes 
ikke væsentligt øget som følge af planen.

Støj/vibrationer x Planen vurderes ikke at medføre væsentlige
gener fra vibrationer eller støj som følge af trafikken
til og fra området.

Sikkerhed
For både bilister og de svage trafikanter

x Parkerings- og færdselsarealer samt afvikling af 
trafik på området udformes så de så vidt muligt 
fremmer sikkerhed for alle trafikanter.

Klimatiske faktorer

CO2-udledning x Biltrafik til og fra området kan ikke undgås at 
medføre CO2-udledning. Dagligvarebutikkens 
placering midt i et lokalsamfund gør det dog også 
muligt at komme til den på cykel eller til fods. 
Se også under 'Energiforbrug'.

Påvirkes projektet af nuværende 
/fremtidige klimaændringer?

x Lokalplanområdet ligger ikke særskilt udsat for 
nuværende eller fremtidige klimaændringer.

Oversvømmelsesrisiko x Se ovenstående.

Lavbundsarealer x Området ligger ikke i et lavbundsareal.

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier x Det kan ikke udelukkes at der i lokalplanområdet
findes spor af skjulte fortidsminder. Findes der under
jordarbejder fortidsminder eller kulturhistoriske
anlæg, skal arbejdet standses i det omfang det
berører fortidsmindet, jævnfør museumslovens § 27
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger
– Nærmere beskrivelse af indvirkning
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammenlignet 

med, hvis planen ikke gennemføres?
– Hvordan kan denne indvirkning forebygges/ 

undgås/begrænses eller sikres/understøttes 
/forstærkes?

– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, ex. 
andre planer, lovgivning mv. 

– Begrundelse for vurdering
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative 

karakter.
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og

reversibilitet
 

Kirker x Se under 'beskyttelseslinier'.

Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger

x Der er ingen fredede eller bevaringsværdige
bygninger i umiddelbar nærhed til lokalplanområdet

Ressourcer og affald

Arealforbrug x Lokalplanområdet har tidligere været anvendt til 
bl.a. tankstation og købmand hvorfor der ikke 
inddrages ubebyggede arealer.

Energiforbrug
Vedvarende energi /energivenlige 
løsninger

x Anvendelsen til dagligvarebutik vurderes at medføre 
et betydeligt energiforbrug til opvarmning og køling 
mv. Der foretages ikke særskilte tiltag for 
energioptimering.

Vandforbrug x Der forventes ikke et stigende vandforbrug som 
følge af lokalplanen. 

Produkter, materialer, råstoffer x Planen åbner ikke op for nogen særlig anvendelse af
produkter, materialer eller råstoffer, som kan
forventes at have en væsentlig indvirkning på
miljøet.

Kemikalier, miljøfremmede stoffer x Dagligvarebutikken håndterer ikke kemikalier eller
miljøfremmede stoffer, udover emballeret salg af
produkter, der kan indeholde disse.

Affald, genanvendelse x Dagligvarebutikken er underlagt kommunens 
affaldsregulativ.

Visuel effekt

Kystnærhedszone x Lokalplanområdet ligger ikke indenfor
kystnærhedszonen.

Arkitektonisk udtryk x Planen skal med dens bestemmelser bl.a. sikre, at 
bygningen i dimensioner og udtryk tilpasser sig det 
omgivende område.

Lys og/eller refleksioner/skygge x Planen fastlægger, at bygningen ikke må udvides 
hverken i areal eller højde i forhold til den 
eksisterende udformning, hvorfor der ikke vil ske 
yderligere skyggevirkning mv.

Udsigt/indblik
F.eks. i forhold til naboer

x Der forventes ikke indbliks- eller udsigtsgener

Socioøkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold x

Påvirkning af erhvervsliv x Der forventes ikke nogen væsentlig påvirkning af 
Vejbys øvrige erhvervsliv som følge af planen.


